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آخزیي هْلت درخَاست درٍس سزٍیسی اس سایز داًطکذُ ّا

98/5/30

آخزیي هْلت اخذ هجَس تذریس بزای اساتیذ هذػَ اس ضَرای آهَسضی ٍ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطگاُ در تواهی هقاطغ تحصیلی(
کارضٌاسی – کارضٌاسی ارضذ  -دکتزا )

98/6/6

آخزیي هْلت تؼزیف درٍس ًیوسال اٍل 98-99در سیستن سوا تَسط داًطکذُ (بزهبٌای تجارب تزم ّای قبل)

98/6/13

اًتخاب ٍاحذ ًیوسال اٍل( توسط خود دانشجو )پس اس هطَرت با استاد راٌّوا بصوست اینتشنتی تا سقف هجاص(بشای دانشجویاى
کاسشناسی :حذاقل  12واحذ و حذاکثش  20واحذ ،هعذل الف تا  24واحذ ،تشم آخش تا  24واحذ ،هششوطی تا  14واحذ)
طبق بشناهه ریل :
داًطجَیاى تحصیالت تکویلی رٍس پٌجطٌبِ هَرخ98/6/21
ٍرٍدیْای ٍ 95هاقبل ٍکارضٌاسی ًاپیَستِ ػلَم آسهایطگاّی داهپشضکی ٍرٍدیْای 97رٍس ضٌبِ 98/6/16اس ساػت  9صبح لغایت ساػت 24
ٍرٍدیْای 96رٍس یکطٌبِ 98/6/17اس ساػت  9صبح لغایت ساػت 24
ٍرٍدیْای 97رٍس چْارضٌبِ  98/6/20اس ساػت  9صبح لغایت ساػت 24
داًطجَیاًیکِ درایام هذکَرهَفق بِ اًتخاب ٍاحذًطذُ اًذرٍس جوؼِ ٍ ضٌبِ هَرخ 98/6/22ٍ23اسساػت  9صبح لغایت ساػت 24
ٍرٍدیْای 98اًتخاب ٍاحذدستِ جوؼی تَسط داًطکذُ ٍ تحَیل بزگ اًتخاب ٍاحذ بِ داًطجَ در رٍس تحَیل هذارک بِ ایطاى
هْلت درخَاست هزخصی داًطجَیاى در ًیوسال اٍل
ضزٍع ٍ پایاى کالسْا

 98/6/16لغایت98/6/23

 98/6/16لغایت98/7/3
 98/6/23لغایت 98/10/12

رؤیت چك لیست اًتخاب ٍاحذ ًیوسال اٍل تَسط داًطجَ ٍ استاد راٌّوا

98/6/24

تؼییي تکلیف کالسْای کوتز اس حذ ًصاب تَسط داًطکذُ ّا طبق هصَبِ ضَرای آهَسضی ٍ ضَرای تحصیالت تکویلی داًطگاُ

98/6/27

تؼزیف درٍس اضافِ ضذُ در سیستن سوا
حذف ٍ اضافِ ( بصوست اینتشنتی )

98/7/1

3و98/7/2

اػالم لیست داًطجَیاى هتقاضی اًتخاب ٍاحذ اس سایز داًطکذُ ّا بِ هذیزیت اهَر آهَسضی جْت فؼال ًوَدًتَسط داًطکذُ

98/7/6

اًتخاب ٍاحذ داًطجَیاى هتقاضیاس سایز داًطکذُ ّا طبق لیست ارسالی داًطکذُ در هَرخِ 98/7/6

98/7/7

آخزیي هْلت بزرسی ٍضؼیت داًطجَیاى اػن اس اًتخاب کوتز اس حذهجاس ،بیطتز اس حذ هجاس ،دٍ درس هؼارف اسالهی ٍ ػذم اًتخاب ٍاحذ ٍ
اقذام در خصَظ آًْا تَسط آهَسش داًطکذُ ٍ گشارش هکتَب بِ هؼاٍى آهَسضی داًطکذُ

98/7/17

آخزیي هْلت بزرسی پزًٍذُ داًطجَیاى ٍرٍدی جذیذ اس بابت اصل هذرک ٍ رسیذ هؼافیت تحصیلی ًظام آقایاى ٍ گشارش کتبی بِ هؼاٍى
آهَسضی داًطکذُ
ضزٍع ٍ پایاى تحَیل فزم تغییز رضتِ ٍ تغییز رضتِ تَأم با اًتقال بِ هتقاضیاى اس طزیق آهَسش داًطکذُ بغیز اس ٍرٍدی ّای98

98/8/14

 98/9/2لغایت 98/9/16

آخزیي هْلت درخَاست حذف تکذرس ًیوسال اٍل بصَرت دستی در داًطکذُ با رػایت ( هفاد هادُ 12آئیي ًاهِ آهَسضی  ٍ 91هادُ  14آییي
ًاهِ آهَسضی  93کارضٌاسی ٍ هادُ 15آییي ًاهِ کارضٌاسی ارضذ ٍ تبصزُ  14هادُ  ٍ 11بٌذ ب تبصزُ  3هادُ 21آییي ًاهِ یکپارچِ آهَسضی
 ٍ) 97ثبت تَسط هذیز آهَسش داًطکذُ در سوا

98/9/27

ضزٍع ارسیابی داًطجَیاى

98/10/4

آخزیي هْلت ثبت غیبت بیص اسحذهجاس داًطجَیاى تَسط داًطکذُ ّا در سوا

98/10/4

اهتحاى درٍس ػولی طبق بزًاهِ کالسی

 98/10/7لغایت 98/10/11

تحَیل گشارش ًْایی کار آسهایطگاّی ًیوسال اٍل بِ استاد

98/10/11

الف  :درٍس هؼارف اسالهی سزی اٍل

98/10/14

ضزٍع اهتحاًات:
ب :درٍس هؼارف اسالهی سزی دٍم ،آضٌایی با دفاع هقذس  ،کارآفزیٌی  ،سایز درٍس اختیاری ارائْطذُ(ساػت ٍ)14-16فارسی (ساػت)16-18

98/10/16

ج  :پایِ ٍ اختصاصی

پایاى اهتحاًات :
آخزیي هْلت ثبت هَقت ًوزات کارضٌاسی ،کارضٌاسی ارضذٍ دکتزی ًیوسال اٍل 98-99تَسط اساتیذ هحتزم
آخزیي هْلت ثبت ًْایی ًوزات کارضٌاسی – کارضٌاسی ارضذ  -دکتزا ًیوسال اٍل 98-99تَسط اساتیذ هحتزم

98/10/18
98/11/3
98/11/9
98/11/12

 داوطجً پس اس مطاَذٌ کاروامٍ َز ويمسال در صًرت بزخًرد با مطکل خاظ آمًسضی وظيز ػذم درج ومزٌ ،قزارگزفته در يضؼيت اخزاجی بزاساس آیيه وامٍ َای جاری در اسزع يقت ملشم بٍ تکميل
فزم يیژٌ بزرسی مطکالت آمًسضی داوطجًیان ي ارائٍ آن بٍ اوضمام کپی آخزیه کاروامٍ تحصيلی بٍ مذیز محتزم گزيٌ آمًسضی مزبًعٍ خًاَىذ بًد  .جُت رسيذگی سزیغ بٍ درخًاست داوطجً مذیزان

محتزم گزيَُای آمًسضی در صًرت تأیيذ حذاکثز دي ريس پس اس تاریخ تقاضای داوطجً آوزا بٍ دفتز مؼاين آمًسضی داوطکذٌ ي یا مذیزآمًسش داوطکذٌ ارسال خًاَذ ومًد .بذیُی است داوطجًیاوی کٍ
درمًػذ مقزر درخًاست خًد را ارائٍ وىمایىذ درخًاست آوُا مًرد بزرسی قزار وخًاَذ گزفت .
 بزاساس مصًبٍ ضًرای آمًسضی داوطگاٌ دريس ػملی باکذمستقل ،بصًرت تکذرس ي اضغزاری قابل حذف وخًاَذ بًد ي در صًرتؼذم ضزکت داوطجً در امتحان مزبًعٍ ومزٌ صفز درج خًاَذ ضذ.
 درصًرتيکٍ داوطجًیان مطزيط دريس اضافی خًدرا بغًر اختياری حذف وىمایىذ  ،آمًسش داوطکذٌ وسبت بٍ حذف دريس اضافی اسآخزفزم اوتخاب ياحذ اقذام خًاَذ ومًد.
 داوطجًیان السم است در اوتخاب ياحذ پيص وياس دريس اوتخابی ي ضًابظ دريس

مؼارف (هش دانشجو فقط هجاص به انتخاب یك دسس اص دسوس هعاسف اسالهی هی باشذ دس غيش اینصوست طبق هصوبه شوسای آهوصشی

هش دو دسس هعاسف اسالهی حزف خواهذ شذ ) را رػایت ومایىذ .
تبصزٌ  :داوطجًیان تزم آخز اس ایه امز مستثىی َستىذ.
تْیِّ ٍ تٌظین اس :هذیشیت اهوس آهوصشی دانشگاه تبشیض

